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Protokół Nr 10.2019
z posiedzenia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu
odbytego w dniu 18 września 2019 r.
godz. 14:00
W posiedzeniu Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu uczestniczyło
8 członków komisji na ogólną liczbę 9 według załączonej listy obecności, stanowiącej
załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Ponadto w posiedzeniu udział wzięły osoby
zaproszone zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego protokołu. Nieobecności
usprawiedliwione: pani Wiesława Słowik.
Posiedzenie otworzyła pani Alicja Frejlich – Przewodnicząca Komisji rolnictwa, ochrony
środowiska, dróg i transportu.
Na wstępie pani Przewodnicząca powitała wszystkich członków komisji, jak również osoby
zaproszone.
Następnie przedstawiła proponowany porządek posiedzenia.
Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, przyjęcie porządku obrad i protokołu z poprzedniego posiedzenia.
2. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania
Powiatu Opatowskiego.
3. Przedstawienie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie o decyzji
wykonawczej Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 03.09.2019 r w zakresie zdrowia
zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń
na terenie Powiatu
Opatowskiego.
4. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2019 – 2027,
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2019 rok,
c) przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok”,
d) przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu
administracji rządowej,
e) skargi na działalność Starosty Opatowskiego,
f) utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie” oraz nadania statutu tej
jednostce i obsługiwanym placówkom.
g) o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania dla
nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Opatowski.
5. Sprawy organizacyjne.
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6. Zamknięcie posiedzenia.
Z uwagi na fakt, iż Dyrektor Lokalnej Grupy Działania zgłosił, że nie będzie mógł
uczestniczyć w niniejszym posiedzeniu komisji Pani Przewodnicząca zaproponowała, aby
zdjąć z przedstawionego porządku obrad pkt 2 w brzmieniu: ,,
Przedstawienie
sprawozdania z działalności Stowarzyszenia ,,Lokalna Grupa Działania Powiatu
Opatowskiego.”. W związku z powyższym zapytała członków komisji, czy są uwagi lub inne
propozycje do przedstawionego porządku obrad niezawierającego pkt nr 2.
W wyniku braku uwag pani Przewodnicząca zapytała, kto jest za przyjęciem proponowanego
porządku obrad.
Porządek posiedzenia w głosowaniu jawnym został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
,,Za” – 8 głosów, ,,przeciw” - 0 głosów, ,,wstrzymało się” – 0 głosów.
Pani Przewodnicząca poinformowała, iż protokół z poprzedniego posiedzenia został
wyłożony do wglądu przed posiedzeniem, w związku z powyższym zapytała, czy są uwagi do
jego treści.
Nikt nie zgłosił uwag, wobec czego zapytała, kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniego
posiedzenia bez odczytywania.
Protokół z poprzedniego posiedzenia został przyjęty jednogłośnie.
W głosowaniu udział wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Następnie pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu posiedzenia.
Ad. 2. Przedstawienie informacji Powiatowego Lekarza Weterynarii w Opatowie
o decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1385 z dnia 03.09.2019 r w zakresie zdrowia
zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń
na terenie Powiatu
Opatowskiego.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Bogusławowi Mące – Kierownikowi Powiatowego
Inspektoratu Weterynaryjnego w Opatowie, który przybliżył sytuację dotyczącą
afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu opatowskiego. Scharakteryzował on
gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną poprzez zobrazowaniu ilości posiadanych stad
w poszczególnych gminach powiatu. Pan kierownik poinformował również o występujących
strefach tj. obszar objęty ograniczeniami, obszar ochronny i obszar pozostały, w których
obowiązuje stosowne nakazy i zakazy, które rolnicy muszą przestrzegać. Kontynuując swą
wypowiedź zobrazował wyniki przeprowadzonego monitoringu w kierunku afrykańskiego
pomoru świń. Wskazał, iż w 2018 r. zbadano:
- 31 odstrzelonych dzików,
- 20 padłych dzików,
- 2 padłe świnie.
Protokół Nr 10.2019 z posiedzenia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu
- VI kadencji odbytego w dniu 18 września 2019 r.

Strona 2

OR - II.0012.3.10.2019

Natomiast w 2019 r. przebadano:
- 217 odstrzelonych dzików,
- 12 padłych dzików,
- 6 padłych świń,
- 1 świnię w celu wykluczenia choroby,
- 80 świń w celu wydania zgody na przemieszczania świń.
Podsumowując Kierownik poinformował, iż wszystkie uzyskane wyniki były ujemne.
Wśród członków komisji wywiązała się krótka dyskusja, w wyniku której wywiązało się, iż
wirus, o którym mowa nie jest groźny dla człowieka gdyż jest groźny dla trzody chlewnej i
gospodarstwa rolnego.
Pani Przewodnicząca podziękowała za przedłożoną informację, której szczegółowy zapis
stanowi załącznik nr 3.
Ad. 3. Omówienie i zaopiniowanie projektów uchwał Rady Powiatu w sprawie:
a) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na
lata 2019 – 2027.
Pani Przewodnicząc udzieliła głosu pani Zofii Rusak – Skarbnikowi Powiatu, która
poinformowała, iż niniejszym projektem uchwały Rady Powiatu proponuje się
dokonać zmian w WPF Powiatu Opatowskiego na lata 2019 – 2027 wynikających ze
zwiększenia planu dochodów budżetu na 2019 rok o kwotę 1.214.456 zł i zwiększenia
planu wydatków budżetu na 2019 rok o kwotę 1.214.456 zł.
Ponadto pani Skarbnik informowała, iż niniejszą uchwałą zwiększa się wydatki na
przedsięwzięcia wieloletnie planowane do poniesienia w 2019 roku o kwotę
917.460 zł. Kontynuując poinformowała, iż w dniu dzisiejszym wpłynęła informacja
od Ministra Finansów w sprawie zwiększenia dla powiatu opatowskiego na rok 2019
w części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019 o kwotę 614 260,00 zł.
Pani Przewodnicząca zapytała czy są jeszcze jakieś pytania do przedłożonego w/w
projektu uchwały.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
b) o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opatowskiego na
2019 rok.
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Po przedłożonej informacji pani Przewodnicząca zapytała, czy są jakieś pytania do
przedłożonego w/w projektu uchwały.
Wobec braku pytań, poddała pod głosowanie w/w projekt uchwały pytając, kto jest za
jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali
w/w projekt uchwały, który stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 8 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymało się”- 0 głosów.
c) przyjęcia „Programu współpracy Powiatu Opatowskiego z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2020 rok”.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu o zabranie głosu przez pana Marka Gołasę –
Kierownika Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, który poinformował, iż
ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie obliguje organ
stanowiący powiatu do uchwalania rocznego programu współpracy z organizacjami
pozarządowymi, po uprzednim przeprowadzeniu konsultacji z podmiotami
wskazanymi w ww. akcie. Wyjaśnił, iż nie zawiera ona wskazówek, co do stopnia
szczegółowości programu, ani nawet co do jego powiązania z budżetem jednostki
samorządu terytorialnego, jednakże reguluje obowiązek odbywania konsultacji z
organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami. Pan Kierownik wyjaśnił, iż
wprowadzając ustawowy obowiązek konsultowania ustawodawca wskazał, iż sposób
tych konsultacji winien być opisany w innym dokumencie organu stanowiącego.
Dodał, iż w naszym przypadku tym aktem normatywnym jest Regulamin zasad i trybu
przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Powiatu Opatowskiego oraz innymi
podmiotami będący załącznikiem Nr 1 do Statutu Powiatu Opatowskiego, w oparciu o
który przedstawiono propozycje ujęte w projekcie uchwały.
Podsumowując podkreślił, iż nadmienić należy, iż konsultacje mają charakter
opiniodawczy, a ich wyniki nie są wiążące dla organów Powiatu. Samorząd dla
prawidłowego zlecania zadań organizacjom pozarządowym powinien stworzyć bazę
danych zawierającą informację nt. organizacji pozarządowych działających na
obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego oraz dbać o jej aktualizację, które
to zadanie realizuje w jego imieniu Wydział Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki.
Punktem wyjścia do pracy nad przyszłorocznym programem był dokument
obowiązujący w roku 2019, a zaktualizowany np. o budżetowy mnożnik i kwoty
bazowe dot. nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej.
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jakieś pytania do przedłożonego projektu
uchwały.
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Nikt z radnych nie zabrał głosu wobec czego poddał pod głosowanie w/w projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym jednogłośnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 8 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 8 głosów, „przeciw” – 0 głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
Salę obrad opuścił pan Bogusław Włodarczyk (godz. 15:00), dalsze obrady
prowadzone są w 7 osobowym składzie.
d) przejęcia od Wojewody Świętokrzyskiego zadań publicznych z zakresu
administracji rządowej
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu pani Ewie Masternak – Sekretarz Powiatu, która
poinformowała, iż Wojewoda Świętokrzyski zwrócił się do Starosty Opatowskiego
z propozycją zawarcia nowego porozumienia w sprawie powierzenia powiatowi
niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przeprowadzeniem
kwalifikacji wojskowej w latach 2020-2024, gdyż poprzednie porozumienie zawarte
19 października 2015 r. na lata 2016-2019 wygasa z końcem 2019 r. pani Sekretarz
dodała, iż zawarcie porozumienia umożliwi Staroście wykonywanie wszystkich zadań
związanych z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowej zawartych w ustawie z dnia
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
Następnie pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś ma jakieś pytania do przedłożonego
projektu uchwały.
Wobec braku pytań pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymały się”- 0 głosów.
e) skargi na działalność Starosty Opatowskiego.
Pani Przewodnicząca udzieliła panu Pawłowi Koziarzowi – Obsłudze Prawnej
Powiatu, który poinformował, iż Komisja skarg, wniosków i petycji podczas
posiedzenia przeprowadziła analizę zagadnienia w celu sprawdzenia zgodności skargi
ze stanem faktycznym. Wyjaśnił, iż dokonana analiza wykazała, iż ww. skarga na
działalność Starosty Opatowskiego jest bezzasadna. Mecenas dodał, iż uzasadniając
należy wskazać, iż przedmiotem skargi może być w szczególności zaniedbanie lub
nienależyte wykonywanie zadań przez właściwe organy albo przez ich pracowników,
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naruszenie praworządności lub interesów skarżących, a także przewlekłe lub
biurokratyczne załatwianie spraw. Poinformował, iż Komisja po wnikliwej analizie
obowiązujących przepisów oraz opinii radnych biorących udział w pracach komisji,
nie stwierdziła nieprawidłowości w działalności Starosty Opatowskiego w skarżonym
zakresie, a niniejsza skarga została uznana za bezzasadną albowiem lokalizowanie
przez inwestora stacji bazowych telefonii komórkowych odbywa się nie w drodze
decyzji starosty jako organu administracji architektoniczno-budowlanej, ale w oparciu
o plan miejscowy lub w drodze decyzji wójta, burmistrza, prezydenta miast
o lokalizacji inwestycji celu publicznego – stosownie do prezentowanych wyżej
przepisów prawa.
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jakieś pytania. Nikt nie zabrał głosu wobec
czego zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymał się”- 0 głosów.
f) utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą: „Centrum Obsługi Placówek
Opiekuńczo – Wychowawczych w Opatowie” oraz nadania statutu tej jednostce
i obsługiwanym placówkom.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Pawłowi Koziarzowi – Obsłudze Prawnej,
który wyjaśnił, iż już wcześniej przymierzano się do podjęcia takiej uchwały jednakże
postanowiono odłożyć ją w czasie. Poinformował, iż obecnie przedstawiony projekt
zawiera parę zmian m. in. wejście w życie nastąpi z dniem 1 stycznia 2020 r. Mecenas
dodał, że jednak zaistniała potrzeba podjęcia niniejszej uchwały, gdyż konieczne jest,
aby do końca września 2019 r. utworzyć budżet dla nowo tworzonej jednostki.
Następnie głos zabrała pani Katarzyna Ambryszewska – Kierownik Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie, która wyjaśniła, iż reorganizacja placówek poprzez
utworzenie Centrum Obsługi Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych nie zwiększy
kosztów funkcjonowania wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej realizowanej
przez Powiat Opatowski, lecz je zmniejszy, a także usprawni sposób funkcjonowania
w zakresie finansowym, organizacyjnym oraz administracyjnym, zasadnej jest
powołanie jednostki obsługującej. Dodała, iż oszczędności wynikające z połączenia
stanowisk będą mogły być wykorzystane do celów wynikających z bezpośredniej
pracy z dzieckiem, edukację, rekreację, leczenie. Podsumowując pani Kierownik
poinformowała, iż Centrum jako jednostka organizacyjna powiatu będzie
funkcjonowało w oparciu o piony skupiające stanowiska pracy adekwatne do potrzeb
placówek nadzorowanych przez dyrektora Centrum, który jako osoba odpowiedzialna
za jednostkę i każdą z placówek, przy pomocy wychowawców – Liderów, zgodnie
z ustawą o finansach publicznych, racjonalnie i celowo, w wymaganych ustawowo
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terminach będzie dysponował środkami publicznymi, a także usprawni w sensie
organizacyjnym i administracyjnym pracę z dzieckiem i rodziną.
Pani Przewodnicząca zapytała o sytuację pracowników w tych jednostkach
organizacyjnych.
Odpowiedzi udzieliła Kierownik PCPR, która wyjaśniła, iż planuje się
zagospodarować wszystkich obecnych pracowników zmieniając ewentualnie
stanowiska.
Pani Przewodnicząca zapytała czy ktoś ma jakieś pytania. Nikt nie zabrał głosu wobec
czego zapytała, kto jest za pozytywnym zaopiniowaniem w/w projektu uchwały.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym pozytywnie zaopiniowali w/w projekt
uchwały, który stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw”- 0 głosów, „wstrzymał się”- 0 głosów.
g) utworzenia o zmianie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania
dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych
prowadzonych przez Powiat Opatowski.
Pani Przewodnicząca udzieliła głosu panu Markowi Gołasie – Kierownikowi
Wydziału Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki, który omówił proponowane zmiany w
regulaminie wynagrodzeń dla nauczycieli. Poinformował, iż zwrócił się do
niezależnych związków zawodowych z naszego regionu z prośbą o wydanie opinii
w tej sprawie. Podsumowując powiedział, iż oba związki wypowiedzieli się
pozytywnie w przedmiotowym temacie nie wnosząc żadnych zastrzeżeń
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś zgłasza jakieś uwagi bądź pytania do
przedłożonego projektu uchwały.
Wobec braku pytań, pani Przewodnicząca poddała pod głosowanie w/w projekt
uchwały pytając, kto jest za jego pozytywnym zaopiniowaniem.
Członkowie komisji w głosowaniu jawnym zaopiniowali w/w projekt uchwały, który
stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.
Udział w głosowaniu wzięło 7 członków komisji na ogólną liczbę 9.
„Za” – 7 głosów, „przeciw” – 0głosów, „wstrzymało się” – 0 głosów.
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Ad.3. Sprawy organizacyjne.
Pani Przewodnicząca zapytała, czy ktoś chciałby zabrać głos w realizowanym punkcie, wobec
braku pytań pani Przewodnicząca poinformowała o przejściu do kolejnego punktu
posiedzenia.
Ad.4. Zamknięcie posiedzenia.
Pani Przewodnicząca podziękowała zebranym osobom za przybycie i zamknęła posiedzenie
Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu.
Na tym posiedzenie zakończono (godz. 15:35).
Protokołowała:
mgr Sylwia Zakrzewska
Przewodnicząca Komisji
rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu
/-/ Alicja Frejlich

Protokół Nr 10.2019 z posiedzenia Komisji rolnictwa, ochrony środowiska, dróg i transportu
- VI kadencji odbytego w dniu 18 września 2019 r.

Strona 8

